
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №146 від 08.10.2020 року 

 

Про погодження плану прокладки кабельної лінії 

 

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від Пекліної Світлани 

Борисівни, щодо погодження плану прокладки кабельної лінії 10/04 Кв у 

траншеї в землі, для забезпечення електропостачання травмопункту з 

вбудованим аптечним пунктом та приміщеннями соціального призначення, за 

адресою Одеська область, Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Заболотного, 

земельна ділянка 93, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити план прокладки кабельної лінії 10/04 Кв у траншеї в землі, для 

забезпечення електропостачання травмопункту з вбудованим аптечним 

пунктом та приміщеннями соціального призначення, за адресою Одеська 

область, Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Заболотного, земельна ділянка 

93, за умови погодження плану прокладки із суміжними 

землекористувачами та Лиманським РЕМ.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М. 

 

Заступник сільського голови з  

питань діяльності виконавчих органів ради      /підпис/              О.М. Мельник 

 

Керуюча справами виконкому              /підпис/                          О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  РІШЕННЯ № 147 від 08 жовтня 2020 року 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про надання дозволу на розміщення  

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності, внесення  

змін до паспорту прив’язки групи тимчасових  

споруд для провадження підприємницької  

діяльності на території села Крижанівка  

Лиманського району Одеської області 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Яніна А.А. від 05.10.2020 року про 

розміщення додаткової тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території села Крижанівка Лиманського 

району Одеської області шляхом приєднання до існуючої групи 

тимчасових споруд яка розміщена відповідно до паспорту прив’язки 

тимчасових споруд який оформлено відділом містобудування та 

архітектури Крижанівської сільської ради від 05.12.2019 № 14-07/023/19-

К, керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

Правилами розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території населених пунктів 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, 

взявши до уваги висновок відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради, виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити ФОП Яніну А.А. розміщення додаткової тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності до існуючої 

групи тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності яка розташована навпроти будинку № 22А по вул. 

Миколаївська в селі Крижанівка Лиманського району Одеської 

області, строком на 1 рік. 



2. Зобов’язати ФОП Яніна А.А. звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради щодо 

оформлення паспорту прив’язки групи тимчасових споруд. 

3. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Крижанівської сільської ради здійснити заходи щодо 

оформлення паспорта прив’язки тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності з відповідними змінами. 

4. Зобов’язати ФОП Яніна А.А. взаємодіяти з балансоутримувачем 

інженерних мереж та іншими компетентними органами, які 

передбачені законодавством під час розміщення та експлуатації 

тимчасових споруд.  

5. Зобов’язати ФОП Яніна А.А.  забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного 

технологічного обладнання, що використовується разом з 

тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги Правил 

благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території населених пунктів Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області. 

6. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Яніну А.А.  встановити 

біля тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Каплінського В.Ю. 

 
 

 

 

 

Заступник сільського голови з діяльності  

виконавчих органів сільської ради                      О.М. Мельника 

 

 

    

 

Керуюча справами виконкому                      О.В. Антоненко 
 

   

 

 

 

 



Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  
Лиманського району Одеської області 

 від 08.10.2020 № 147 

 

 
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
 

 
 
 

 

 

 

   

 

Керуюча справами виконкому                 О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ № 148 від 08 жовтня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності поєднаною з спорудою  

зупинки громадського транспорту на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Меленчука О.М. від 25.09.2020 року про 

погодження місця розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності поєднаною з спорудою зупинки 

громадського транспорту на території села Крижанівка Лиманського 

району Одеської області, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», Правилами розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

населених пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області, взявши до уваги висновок відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити ФОП Меленчуку О.М. місце розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності поєднаною з 

спорудою зупинки громадського транспорту на території села Крижанівка 

Лиманського району Одеської області, строком на 1 рік. 

2. Місце розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності поєднаною з спорудою зупинки громадського 

транспорту визначити вздовж вул. Миколаївська між вул. Рибача та вул. 

Сонячна в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (навпроти 

будинку 20Б).  

3. Зобов’язати ФОП Меленчука О.М. отримати у відділі містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради паспорт 



прив’язки групи тимчасових споруд поєднаною з спорудою зупинки 

громадського транспорту. 

4. Зобов’язати ФОП Меленчука О.М.  взаємодіяти з балансоутримувачем 

інженерних мереж та іншими компетентними органами, які передбачені 

законодавством під час розміщення та експлуатації тимчасових споруд.   

5. Зобов’язати ФОП Меленчука О.М.  забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного технологічного 

обладнання, що використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо 

виконувати вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської 

ради та Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території населених пунктів Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області. 

6. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Меленчуку О.М.  встановити 

біля тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Каплінського В.Ю. 

 
 

 

 

 

Заступник сільського голови з діяльності  

виконавчих органів сільської ради         (підпис) О.М. Мельника 

 

 

    

 

Керуюча справами виконкому              (підпис)   О.В. Антоненко 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

           

 



Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  
Лиманського району Одеської області 

 від 08.10.2020 № 148 

 

 
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЄДНАНОЮ З 

СПОРУДОЮ ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

 
 
 
 

 
 

 

 

   

 

Керуюча справами виконкому            (підпис)            О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 149 від 08 жовтня 2020 року 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. 

від 28.09.2020 року про подовження терміну розміщення групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території с.. Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», Правилами розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

населених пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області, заслухавши начальника відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

1.Подовжити ТОВ «Форекстін» термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності яка розташована в Одеській 

обл., Лиманський р., с. Крижанівка, вул. Генерала Бочарова (навпроти будівлі 

№44-Б), строком на один рік. 

2. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

подовження паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» забезпечити належне утримання прилеглої до 

тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний стан 

тимчасових споруд, відповідного технологічного обладнання, що 

використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги 

Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 



розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території населених пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області. 

4.З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП ТОВ «Форекстін» встановити 

біля тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 
 

 

 

Заступник сільського голови з діяльності  

виконавчих органів сільської ради        /підпис/         О.М. Мельника 

 

 

    

 

Керуюча справами виконкому             /підпис/             О.В. Антоненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Додаток 
до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області 

від 08.10.2020 № 149 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

   

Керуюча справами виконкому      /підпис/   О.В. Антоненко 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 150 від 08 жовтня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. 

від 28.09.2020 року про подовження терміну розміщення групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території с.. Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», Правилами розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

населених пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області, заслухавши начальника відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

3. Подовжити ТОВ «Форекстін» термін розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності яка 

розташована на розі вулиць Марсельська та Заболотного в сщ. Ліски 

Лиманського району Одеської області, строком на один рік. 

4. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» звернутися до відділу містобудування 

та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради 

для подовження паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

5. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного 

технологічного обладнання, що використовується разом з 

тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги Правил 

благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 



розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території населених пунктів Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області. 

6. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП ТОВ «Форекстін» 

встановити біля тимчасових споруд обладнання з 

відеоспостереження.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Каплінського В.Ю. 

 
 

 

 

Заступник сільського голови з діяльності  

виконавчих органів сільської ради       /підпис/    О.М. Мельника 

 

 

    

  

Керуюча справами виконкому           /підпис/         О.В. Антоненко 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток до  

рішення виконкому 
Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 
від 08.10.2020 № 150 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

Керуюча справами виконкому     /підпис/      О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 151 від 08 жовтня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Мамієнко В.М. від 05.10.2020 року про 

подовження терміну розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території с.. Крижанівка Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області, керуючись ст. 28 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правилами 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території населених пунктів Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області, заслухавши начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ФОП Мамієнко В.М. термін розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності яка розташована: 

Одеська обл., Лиманський р., с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 71, 

строком на два роки. 

2. Зобов’язати ФОП Мамієнко В.М. звернутися до відділу містобудування 

та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

подовження паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ФОП Мамієнко В.М. забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасової споруди території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасової споруди, відповідного технологічного 

обладнання, що використовується разом з тимчасовою спорудою, 

суворо виконувати вимоги Правил благоустрою території 

Крижанівської сільської ради та Правил розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на території населених 



пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Мамієнко В.М. встановити 

біля тимчасової споруди обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Каплінського В.Ю. 

 
 

 

 

Заступник сільського голови з діяльності  

виконавчих органів сільської ради             /підпис/          О.М. Мельника 

 

 

    

 

Керуюча справами виконкому          /підпис/             О.В. Антоненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 

до рішення виконкому 
Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 
від 08.10.2020 № 151 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/    О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №152 від 08.10.2020 року 

 

Про надання дозволу на благоустрій 

 

До Крижанівської сільської ради надійшли заяви від Коренецької Людмили 

Павлівни та Паненко Олександра Івановича, щодо надання дозволу на благоустрій 

території прилеглої до земельних ділянок – Одеська область Лиманський район, с. 

Крижанівка, провул. Лісний, 26 та Одеська область Лиманський район, с. 

Крижанівка, провул. Лісний, 24, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на благоустрій території прилеглої до земельних ділянок – 

Одеська область Лиманський район, с. Крижанівка, провул. Лісний, 26 та 

Одеська область Лиманський район, с. Крижанівка, провул. Лісний, 24, 

шляхом укладення тротуарної плитки.  

2. Не надавати дозвіл на благоустрій території земельної ділянки навпроти 

земельних ділянок – Одеська область Лиманський район, с. Крижанівка, 

провул. Лісний, 26 та Одеська область Лиманський район, с. Крижанівка, 

провул. Лісний, 24. 

3. Заявникам Коренецькій Людмилі Павлівні та Паненко Олександру Івановичу, 

розробити схему благоустрою, у відповідності до чинного законодавства та 

погодити її у відділі містобудування та архітектури Крижанівської сільської 

ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М. 

 

Заступник сільського голови з  

питань діяльності виконавчих органів ради      /підпис/              О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому              /підпис/                          О.В. Антоненко 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №153 
від  08 жовтня 2020 року 

     

Про затвердження протокольного рішення комісії з питань 

залучення та розподілу коштів пайової участі замовників у 

створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів 

Крижанівської сільської ради від 23.09.2020  

Розглянувши протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 23.09.2020 року, щодо пайової участі у 

створенні інфраструктури с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області, з метою забезпечення вимог ст. 40  Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням «Про порядок 

залучення та встановлення розміру пайової участі замовників у створенні та 

розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради», 

затвердженим рішенням № 580-VI Крижанівської сільської  ради від 25 березня 2013 

року, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 23.09.2020 року щодо визначення розміру 

пайової участі у створенні інфраструктури с. Крижанівки та с. Ліски Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області: 

- для ТОВ «Платинумбуд» у розмірі 2% від загальної вартості будівництва 

об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої 

вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених  центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову 

політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, що становить 

947 100 грн. 62 коп., за будівництво багатоповерхового житлового будинку (секція 

№3), кадастровий номер  земельної ділянки: №5122783200:01:002:2282. 

2. ТОВ «Платинумбуд» укласти договір про пайову участь у створенні та 

розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів Мельник О.М. 

 

  Голова виконкому                        /підпис/                                             Н.Г. Крупиця 

 Керуюча справами                      /підпис/                                              О.В. Антоненко  


